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ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO PRIMEIRO BIÊNIO DA 

VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, na Sala de Sessões, Plenário 

Francisco Batista de Siqueira, Palácio Walter Ramos de Medeiros, situado na Avenida Coatá, número 

quinhentos, Bairro São Sebastião, nesta cidade de Prainha, Estado do Pará, às dezenove horas e trinta e 

cinco minutos o Senhor presidente em exercício Agnaldo Teles Magno autorizou a chamada dos 

Senhores Vereadores, estavam presentes os vereadores: Elias Ferreira Campos, Enoc Pereira do 

Nascimento, Hugo Roberto Rebelo Rocha, José Antônio Magno da Rocha, José Benedito da Silva 

Furtado, Ozires Miranda Queiroz e Sebastião Góes Furtado Filho. Constatado a existência de quórum, 

sob as bênçãos de Deus, declarou aberta a presente Sessão, convocou os Pares a ouvirem uma reflexão 

da Bíblia que está em Josué 1:5 – que diz: “Não fui eu que ordenei a você? seja forte e corajoso! Não 

se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar”. Em 

seguida determinou a leitura da Ata anterior, que depois de lida, posta em votação, foi aprovada por 

unanimidade. Passou-se para o Pequeno Expediente. Não havendo matérias para apresentação. O 

Presidente franqueou a palavra. Não havendo que fizesse uso. Passou-se para o Grande Expediente. O 

Presidente franqueou a palavra. No uso da Palavra o Vereador Enoc Pereira do Nascimento. Saudou 

a todos e agradeceu a Deus. Falou sobre suas proposições que irão para aprovação. Mencionou que o 

maquinário (trator agrícola) é fruto de um pedido dele, juntamente com o vereador Guina Magno e Vice-

Prefeito. Mencionou que os representantes do Poder Executivo estão na Capital do Estado (Belém) para 

buscar mais recursos para o município de Prainha. Mencionou recurso de mais de nove milhões que 

serão destinados para a compra de maquinários que será disponibilizado pelo Deputado Wilton Aguiar. 

Cobrou ao Secretário de Obras melhorias nas estradas, em especial no trecho Teixeira. Cobrou ao que 

estiver responsável pelas demandas da Secretaria de Educação que possa disponibilizar um novo 

transporte para deslocamento dos alunos na comunidade de Pisa Forte. Em seguida, agradeceu e 

finalizou. No uso da Palavra o Vereador José Antônio Magno da Rocha. Saudou a todos. Falou sobre 

seu requerimento nº 009/2022 que trata sobre lixão na região de Vista Alegre do Cupim e explicou os 

motivos pelo qual fez a solicitação, mencionado que é um problema muito sério e que o Lixão está em 

um local inapropriado e para solucionar o problema deseja reunir-se com a Gestão e Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente. Solicitou manutenção em trecho da estrada que liga Liberdade x Cupim de Baixo. 

Ressaltou que há muitas obras paralisadas no município e disse que não pode se calar diante dos fatos. 

Mencionou que o Prefeito é comparado a um gerente, uma vez, não gerida devidamente não dará frutos 

e externou sua insatisfação, bem como, mencionou uma a uma das obras paradas no município. Disse 

ser sabedor que os processos de obras paradas estão tramitando juridicamente. Mencionou que se faz 

necessário a criação de uma comissão para buscar soluções, bem como, acionar o jurídico da CMP/PA, 

para juntos montar um relatório e por fim da entrada na Justiça Federal a fim de investigar onde foram 

empregados os recursos, de forma a dar uma resposta a população quanto o assunto, e ainda, que a 

empresa responsável pelas obras inacabadas, podem perder o direito de concorrer licitação, segundo ele, 

é o que fala a lei. Disse que tem conhecimento de processos de pavimentação asfáltica que não foram 

finalizados de forma correta, que não apresentam todas as etapas do processo. E voltou a dizer que as 

empresas responsáveis pelos processos devem ser responsabilizadas pelos seus atos. Em seguida 

agradeceu e finalizou.  No uso da Palavra o Vereador Sebastião Góes Furtado Filho. Saudou a todos 

e agradeceu a Deus. Leu um texto bíblico que se encontra em Salmos 26. Agradeceu a todos os Nobres. 
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Reportou-se ao vereador Enoc Nascimento ao mencionar que esteve junto a comitiva que conseguiu o 

trator para o município, contribuindo junto aos Nobres ali presentes e ainda que, os Deputados devem 

sim enviar recursos ao município e que ele é a favor do que for benéfico, que forma que, antes de receber 

a missão de Parlamentar, reunia-se com representantes políticos cobrando melhorias para o município e 

que tem uma histórica em frente a busca de melhorias. E finalizou sua fala, dizendo que é aos Senadores 

e Deputados o dever de enviar recursos, para o desenvolvimento dos municípios e quanto aos vereadores, 

lhes cabem, cobrar a disponibilidades desses recursos que irão beneficiar a População. Em seguida, 

agradeceu e finalizou. No uso da Palavra o Vereador Ozires Miranda Queiroz. Saudou a todos. 

Reiterou a fala do vereador José Antônio e disse que concorda com tudo o que ele falou em relação as 

obras paralisadas no município de Prainha e ressaltou quatro obras paradas no Distrito de Santa Maria 

do Uruará e Boa Vista do Cuçarí, sendo duas Creches e duas Quadras poliesportivas, ao verificar a placa 

de umas das obras, estava escrito R Bahia Comercio e Serviços Eireli e em outra placa foi encontrado 

que a obra do Governo Federal teve início no dia 17/12/2019 e que seria concluída em 136 dias e deveria 

estar pronta em abril de 2020, mencionou que o valor não estava ilegível e fez críticas. Mencionou 

situações de pisos que foram feitos recentemente e que já estão precisando ser refeitos, bem como, 

mencionou que os próprios funcionários do CRAS reclamam quanto a infiltração no prédio. Disse que 

o Estádio também está com problemas e que não houve uma recuperação de solo e que devido isto, a 

grama está morrendo em pleno inverno e disse estar à disposição em possível CPI. Em seguida agradeceu 

e finalizou.  No uso da Palavra o Vereador Elias Ferreira Campos. Saudou a todos. Agradeceu os 

Deputados Airton Falero, Junior Ferrari e Wilton Aguiar, que enviaram os recursos para compra de 

maquinários e externou sua preocupação com a entrega dessas maquinas em mão de pessoas sem 

qualificação profissional e relembrou momento em que trabalha a frente de uma instituição VHS, ao 

qual recebeu demanda do Presidente Guina Magno, ao qual solicitava  bolsas de estudos para o 

município de Prainha e que segundo ele foi atendido, pela instituição ao qual estava à frente, e mencionou 

a sua felicidade naquele momento pela iniciativa do Parlamentar, e ressaltou que essa deveria ser umas 

das premissas do município, investir em educação. Disse que ficou estarrecido com os valores destinados 

a saúde do município num valor aproximado de um milhão e duzentos mil reais e fez cobranças em 

relação a destinação desses valores. Ressaltou sua inquietação quanto o turismo no município e disse 

que não viu nenhuma ação que venha enaltecer e promover o turismo no município. Mencionou os 

pontos turísticos do município, citando o Lago Geral, lago do São João, Ipaiua, urumaú, a caverna com 

pinturas rupestres do São Rock entre outros e fez questionamentos, bem como, fez críticas. Disse que 

fica de certa forma envergonhado por ver a situação precária em que se encontra o ramal que dar acesso 

aos lagos no Urumaú. Mencionou que em 2020 foi aprovado o marco do Saneamento no Brasil e que os 

lixões devem ter suas atividades encerradas até o ano de 2024 e que esteve fazendo uma reportagem no 

lixão da Sede do Município e que o vereador Zé da Ponte já esteve em mesmo local com uma equipe da 

ADEPARÁ, e ressaltou a sua preocupação com as questões ambientais e que o lixão está muito próximo 

do município. Falou sobre as obras inacabadas e parabenizou o vereador Zé Antônio pelo levantamento 

da pauta. Respondeu a críticas quanto a ética dos parlamentares, e disse que cada um tem sua ética e que 

não conhece profundamente a nenhum do Nobres, mas que sabe, que os mesmo não se curvaria a vontade 

de quem quer que seja. Ressaltou que deseja fazer parte da comissão que irá tratar dos assuntos inerentes 

as Obras Paralisadas no Município. Disse que foi questionado sobre o motivo de os portões da CMP/PA 

estarem sendo fechados, de forma que, não permiti a entrada das pessoas que estão à espera de 

atendimento no Núcleo de Atendimento ao Cidadão – NACI, para emissão de RGs e pediu que possa 

ser buscado uma alternativa para melhorar essas situações. Em seguida agradeceu e finalizou.  No uso 

da Palavra o Vereador Agnaldo Teles Magno. Saudou a todos. Felicitou a atitude do vereador Zé 

Antônio sobre a pauta levantada por ele, em relação as obras inacabadas e fez críticas quanto a esta 
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situação. Ressaltou que o município é peculiar no que diz respeito a sua área geográfica e que obras de 

UBS Inacabadas interferem de forma direta na Saúde do município de Prainha e ressaltou a importância 

de acompanhar o andamento das obras de forma mais presente, pediu a palavra o vereador José Antônio 

e ao ser concedida, convidou os nobres pares a fiscalizar o andamento da obra na comunidade de Cupim 

de Baixo. Em retorno da palavra o Vereador Guina Magno respondeu ao questionamento do Vereador 

Elias Campos, no que diz respeito aos portões fechados da CMP/PA, dizendo que apurará os fatos e 

buscará junto a presidência solucionar o problema. Pediu a palavra o vereador Elias Campos, para 

colocar-se à disposição, para buscar cursos aos funcionários que irão atuar nas maquinas do município, 

em retomada da palavra o vereador Guina Magno corroborou e fez críticas pela forma que está sendo 

conduzida as maquinas e em seguida agradeceu e finalizou. Não havendo quem fizesse uso da palavra. 

Passou-se para a Ordem do dia. Foram apresentadas as seguintes matérias para aprovação: requerimento 

nº 009/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha que solicita providencias quanto o 

lixão na comunidade de Vista Alegre do cupim, nesta cidade, que posto em discussão e votação foi 

aprovado por unanimidade. requerimento nº 010/2022 de autoria do vereador José Antônio Magno da 

Rocha, que solicita providencias junto ao setor competente, para que sejam executadas melhorias e 

manutenção na estrada que liga o aterro liberdade do rio javari – colônia de baixo a comunidade de vila 

nova, que posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 011/2022 de 

autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha, que solicita informações quanto a municipalização 

do trânsito, que posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. requerimento nº 012/2022 

de autoria do vereador José Antônio Magno da Rocha, que solicita a construção de um sistema de 

abastecimento de agua com capacidade para 40 mil litros de agua na comunidade Vista Alegre do Cupim, 

que posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 005/2022 de autoria 

do vereador Enoc Nascimento que solicita uma construção de um microssistema de abastecimento de 

água na comunidade de Ipanema, margem direita, que posto em discussão e votação foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento nº 006/2022 de autoria do vereador Enoc Nascimento que solicita uma 

escola com duas salas de aula, refeitório e secretaria na comunidade de Ribanceira, Cuçari, que posto 

em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 007/2022 de autoria do vereador 

Enoc Nascimento que solicita a aquisição de um motor agrícola para a região de Itamucurí, que posto 

em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 002/2022 de autoria do vereador 

Sebastião Góes Furtado Filho que solicita a criação de uma feira de agricultores e pescadores no Distrito 

de Boa Vista do Cuçarí, que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 

nº 003/2022 de autoria do vereador Sebastião Góes Furtado Filho que solicita a construção de elevado 

para caixa d’água da comunidade da Pirisca, que posto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento nº 012/2022 de autoria do vereador Elias Campos que solicita a recuperação 

do Posto de Saúde da Comunidade Vila Canaã, no Vira Sebo, cuja estrutura encontra-se abandonada, 

tomada por cabas, sem qualquer possibilidade de uso por parte dos profissionais que ali residem, que 

posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 013/2022 de autoria do 

vereador Elias Campos que solicita a recuperação de ponte na comunidade de vila Canaã, no Vira Sebo, 

cuja estrutura-se comprometida, dificultando a acessibilidade dos moradores, que posto em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade.  Requerimento conjunto nº 013/2022 de autoria dos vereadores 

Elias Campos, Helenilce Guedes pereira, Ewerton Pacheco Jardim, a solicitação de reformulação de 

Regimento Interno desta Casa de Leis, que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Requerimento conjunto nº 014/2022 de autoria dos vereadores Hugo Roberto Rebelo Rocha e Sebastião 

Góes Furtado Filho que solicita o empiçarramento de trecho entre as comunidades Pirisca-Mucambo, 

com pouco mais de um quilometro, na região do Itamucurí, que posto em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Requerimento conjunto nº 015/2022 de autoria dos vereadores Elias Ferreira 
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Campos e Ozires Miranda Queiroz que solicita a manutenção em toda extensão do Ramal do Acari, que 

dá acesso a Comunidade de mesmo nome, assim como, viabilizar a trafegabilidade aos moradores que 

residem nas comunidades Pitanga e Xicantã, que posto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Nestes termos foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo 

Presidente e pelo 1º Secretário, em conformidade com o Artigo 128, Parágrafo 8º, do Regimento Interno 

desta Casa de Leis. 
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